Regulamentul oficial al promoției Acvatic Bebe Club pentru
PRIETENII ACVATICE 26 APRILIE-31 MAI 2021
I.Organizator
I.1. Organizatorul promoției este Acvatic Bebe Club S.R.L. societate română, cu
sediul în București, Str. Delea Nouă, nr. 15, Sector 3, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/11799/12.10.2012, cod de identificare fiscală RO
30782146, reprezentată legal prin doamna Carmen Dumitru în calitate de
Adminstrator.
Scopul prezentei promoții este acela de a atrage NOI clienți la Acvatic Bebe
Club (denumit in cele ce urmează”Organizator”), respectiv proaspeti parinti,
care să achiziționeze abonamente de educatie acvatica beneficiind initial de:
-o sedinta de educatie acvatica pentru copilul lor, cu varsta intre 4-36 de luni, in
In baza primirii unui voucher de recomandare, cu cod unic, din partea unui
parinte, abonat al clubului de educatie acvatica, Acvatic Bebe Club.
Mentionam ca aceasta promotie NU se cumuleaza cu alte oferte si/sau
promotii active in cadrul clubului iar invitatia la sedinta gratuita oferita de club
copiilor cu varsta intre 4-36 luni se acorda o singura data unui copil.
Definitii:
Participanti: membri actuali ai clubului cu abonamente in vigoare
Participant prieten: persoane care primesc invitatia de la participanti si ai caror
copii NU au mai beneficiat anterior de o sedinta gratuita oferita de club cu alte
ocazii sau NU au beneficiat in trecut de serviciile oferite de Organizator prin
achizitionarea de abonamente.
Sedinta GRATUITA – sedinta de educatie acvatica, cu instructor individual
oferita de club o singura data, unui copil cu varsta intre 4-36 luni, in baza unei
programari anterioare realizate de participant prieten, impreuna cu receptia
clubului si a prezentarii unui aviz medical (care certifica starea de clinic sanatos
si apt pentru inot), alaturi de rezultatul examenului sumar de urina si
coproparazitologic.
Sedinta BONUS – sedinta de educatie acvatica cu instructor individual, oferita
de club participantilor, la finalizarea abonamentului activ, doar daca
participantul prieten a incheiat un abonament de educatie acvatica pe durata
de valabilitate a promotiei Prietenii Acvatice.
II. Durata promoției: 4 mai 2021 – 4 iunie 2021.

III. Drept de participare
La prezenta promoție pot participa toți cei care îndeplinesc simultan
următoarele condiții:
- sunt abonati Acvatic Bebe Club si au primit un voucher cu cod unic ce il pot
transmite prietenilor lor, proaspeti parinti, cu copii intre 4-36 luni;
- inteleg si respecta durata de valabilitatea a promotiei;
- inteleg ca, prietenii lor, proaspeti parinti care au mai beneficiat pentru acelasi
copil de o sedinta gratuita , anterior acestei promotii, NU vor putea beneficia
de acordarea unei noi sedinte;
- inteleg ca NU pot oferi voucherul acelor prieteni, proaspeti parinti, fosti
abonati ai clubului, aceeasta campanie avand drept obiectiv atragerea de NOI
abonati.
- aleg sa respecte termenele contractului standard si regulamentului promotiei.
IV. Informarea tuturor participanților conform Legii nr.677/2001
V.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități
interesate, putând fi consultat gratuit la recepția de la sediul Acvatic Bebe Club,
pe site-ul www.acvaticbebeclub.ro și în newsletter-ul Acvatic Bebe Club.
V.2. Participarea la campania promoțională implică obligativitatea respectării
prevederilor prezentului Regulament.
V.3. Prin participarea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca :
- datele lor de identificare să intre în baza de date Acvatic Bebe Club, având
sediul social în Delea Nouă, numărul 15, Sector 3, acestea putând fi folosite
exclusiv pentru activitățile de marketing desfășurate de societate și partenerii
săi, cu respectarea dispozițiilor legii nr.677/2001 privind protecția persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
V.4. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participanții au acces gratuit la
datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă,
datată şi semnată, adresată Acvatic Bebe Club, la adresa Delea Nouă, nr. 15,
Sector 3. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor
personale putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau
ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în
special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus participanții
pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror
prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment,
din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi
vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există
dispoziții legale contrare.

De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod
gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop
de marketing direct, sau să fie dezvaluite unor terți într-un asemenea scop.
VI. Mentiuni
VI.1 Mentiuni pentru abonatii ACVATIC BEBE CLUB ce ofera voucherul cu cod
unic:
- De la data oferirii voucherului catre Participant, Participantul Prieten are la
dispozitie perioada de timp de pana la finalul promotiei (31.05.2021) pentru a
achizitiona un abonament in cadrul Acvatic Bebe Club, denumit Organizator in
baza prezentului regulament, astfel incat ca Participantul sa beneficieze de o
sedinta BONUS, gratuita, pe langa sedintele incluse in abonamentul sau activ.
Nerespectarea acestui termen duce la pierderea dreptului Participantului, de a
obtine sedinta BONUS.
- daca pana la finalul termenului de valabilitatea a promotiei Participantul va
cumula 3 sedinte BONUS, in urma recomandarilor venite din partea lui, in baza
codului unic de pe voucher, si respectivii Participanti Prieteni devin abonati
Acvatic Bebe Club prin plata unui abonament,Organizatorul in semn de
recunostinta ii va oferi o a 4-a sedinta gratuita pentru a se bucura astfel de
echivalentului unui abonament lunar. Aceste sedinte se pot programa si efectua
consecutiv, dupa finalizarea abonamentului activ, la o diferenta de maxim 6 zile
intre ele;
- voucherului se poate transmite unui numar nelimitat de prieteni, respectand
conditiile de la articolul III, privind dreptul de participare;
- codului unic de pe voucher va ajuta Organizatorul sa aloce in mod
corespunzator sedintele gratuite, abonatilor activi care au recomandat serviciile
oferite de clubul nostru;
- retragerea platii de catre parintele ce a venit la recomandarea unui parinte
abonat Acvatic Bebe Club , va duce si la retragerea sedintei gratuite oferita
abonatului clubului.
VI.2 Mentiuni pentru Prticipantii Prieteni care primesc voucherul cu cod unic
din partea unui Participant abonat ACVATIC BEBE CLUB:
-Sedinta gratuita se acorda doar copiilor cu varsta intre 4-36 luni, o singura data,
in baza prezentarii analizelor solicitate de club si a unei programari prealabile
realizate de unul din parinti, impreuna cu receptia clubului;
- absenta la sedinta programata duce la anularea sedintei gratuite; o viitoare
sedinta de educatie acvatica se va putea programa in baza unei plati prealabile
de 150 lei;
- un abonament achitat in cadrul promotiei Prietenii Acvatice poate fi inceput
cel mai tarziu in data de 01.12.2021, in baza disponibilitatii din grila de
programari a clubului, aplicand regula primul venit-primul servit.

- Valabilitatea abonamentului ales se va calcula de la prima sedinta efectuata;
- Participantul are la dispozitie un termen de 7 zile pentru a solicita returnarea
integrala a sumei in baza unei notificari scrise si trimise la adresa de mail:
contact@acvaticbebeclub.ro
Depasirea acestui termen duce la anularea si pierderea valabilitatii
abonamentului si imposibilitatea returnarii sumei. Prin semnarea si/sau
efectuarea platilor pentru abonamentul ales, Participantul isi asuma ca a luat la
cunostinta aceasta prevedere din regulament si o accepta.
- Data de incepere a abonamentului poate fi aleasa de Participant, in termenul
celor 6 luni,
- Plata serviciilor conform facturii implica respectarea Termenelor si Conditiilor
ofertei promotionale si a contractului standard de prestari servicii a clubului.
VII. Dispoziții finale
VII. 1. Orice contestație va fi depusă la recepția Acvatic Bebe Club.
Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire
la nerespectarea Regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la
data constatării neregulii, orice sesizare în acest sens depusă dupa trecerea
termenului de mai sus fiind considerata nulă de drept și neavenită. Contestațiile
vor fi soluționate în termen de 48 de ore.
VII. 3. Prin participarea la promoție, cei înscriși sunt de acord ca datele lor să fie
prelucrate și să între în baza de date a Acvatic Bebe Club S.R.L. La cererea scrisă
a acestora, adresată la punctul de lucru Acvatic Bebe Club– recepția,
organizatorul se obliga să actualizeze, să șteargă și să-i înformeze pe participanți
despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participanții sunt de acord
să primească informații, obiecte promoționale și/sau produse gratuite, prin
poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Acvatic Bebe
Club și de la partenerii săi cu grija selectați.
VII. 4.În cazul în care organizarea campaniei promoționale este împiedicată de
evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după
caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei promoționale.
VII. 5.Regulamentul de participare/desfășurare a campaniei promoționale este
disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în incinta Acvatic Bebe Club și pe
site-ul clubului.
VII. 6.Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act
adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor
interesați și/sau a publicării actului adițional în incinta Acvatic Bebe Club.
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